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JAVASLATOK
A Külügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:
1. elismeri, hogy mint ahogy azt az európai biztonsági stratégia1 és a végrehajtásáról szóló
jelentés2 is megállapítja, a terrorizmus továbbra is komoly fenyegetést jelent a nemzetközi
stabilitásra és az európai társadalmakra nézve, amely globális választ követel az emberi
jogok és az alapvető szabadságok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza,
hogy a terrorizmusellenes küzdelem átfogó megközelítést tesz szükségessé, amely
hírszerzési, rendőrségi, igazságügyi, politikai és néhány meghatározott esetben katonai
eszközökön alapul; emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 222. cikkében meghatározott
szolidaritási klauzula értelmében KBVP-műveletről hozható határozat, hogy
terrortámadás esetén egy tagállam részére – politikai vezetésének kérésére – segítséget
nyújtsanak; kiemeli a készültség szükségességét és üdvözli a katonai adatbázis folyamatos
aktualizálását és az Európai Védelmi Ügynökség terrorizmus elleni küzdelemhez való
hozzájárulását;
2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Európai Unió, a tagállamok és a
partnerországok nemzetközi terrorizmusellenes stratégiájukat a jogállamiságra és az
alapvető jogok tiszteletben tartására alapítsák; rámutat továbbá, hogy a nemzetközi
terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott uniós külpolitikának elsősorban a megelőzésre
kell irányulnia, és hangsúlyozza a különböző kultúrák, civilizációk és vallások közötti
párbeszéd, tolerancia és megértés ösztönzésének szükségességét;
3. kiemeli, hogy az EU hatékony terrorizmusellenes politikáját még mindig intézményi
akadályok hátráltatják, ideértve különösen az egymással párhuzamosan működő
bizottságokat, ügynökségeket, valamint az érintett hivatali gépezeteket; kiemeli, hogy
milyen fontos szerepet játszik a terrorizmusellenes koordinátor a terrorizmusellenes uniós
stratégia végrehajtásának és értékelésének biztosításában, az Unión belüli
terrorizmusellenes tevékenység koordinálásában, valamint az EU és a harmadik országok
közötti jobb kommunikáció elősegítésében; felkéri a terrorizmusellenes koordinátort, hogy
rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet e tevékenységeiről;
4. támogatja a terrorizmusellenes politika holisztikus és átfogó megközelítését azáltal, hogy
javasolja az európai biztonsági stratégia és a belső biztonsági stratégia3 összehangolását, a
Bel-és Igazságügyi Tanács struktúrái, hivatalai és az Európai Külügyi Szolgálat közötti
meglévő koordinációs mechanizmusok megerősítését, valamint azt, hogy használják ki a
Helyzetelemző Központ (SitCen) új lehetőségeit a kellő időben történő tájékoztatás és a
stratégiai elemzés biztosítása, és ezáltal a kül-és belpolitikai eszközök jobb
összehangolása érdekében; ösztönzi a terrorizmus elleni küzdelem koordinátorát arra,
hogy folytassa erőfeszítéseit ezen a területen;
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf
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5. annak biztosítására sürgeti az uniós tagállamokat, hogy határaikon belülről ne induljanak
ki terrorcselekmények, és ezért elegendő forrásokat rendeljenek a hazai radikalizmus- és
terrorizmusellenes küzdelem céljára; szorosabb együttműködésre hív fel az EU és a
NATO között a terrorizmusellenes politikában, valamint javasolja, hogy a
főképviselő/alelnök és a terrorizmus elleni küzdelem koordinátora tevékenyen vegyen
részt a NATO-val a terrorizmusellenes küzdelemről folytatott tárgyalásokon;
örvendetesnek tartja, hogy informális csoportosulások – például a salzburgi csoport, a
balti-tengeri munkacsoport és a G6 – találkozókat tartanak a biztonsági és
terrorizmusellenes feladatok összehangolása és végrehajtása érdekében; javasolja e
törekvések több tagállamra történő kiterjesztését, valamint ajánlja a tagállamok biztonsági
és rendőri erőinek közös képzését;
6. rámutat az Európán kívüli országokkal fennálló és tervezett, a terrorizmus elleni fellépésre
irányuló stratégiai partnerségek bővítésének és elmélyítésének szükségességére, azzal a
kikötéssel, hogy e partnerségek során biztosítani kell az emberi jogok maradéktalan
tiszteletben tartását; kiemeli az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti
stratégiai megállapodást, valamint rámutat arra, hogy más partnerekkel is együtt kell
működni, jelentőséget tulajdonítva a polgárok személyes adatai, továbbá emberi és polgári
jogai védelmének; figyelembe veszi a kétoldalú kezdeményezéseket és megállapodásokat,
például a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, az EU és az Egyesült Államok és a
tagállamok által 2010-ben kiadott nyilatkozatot, a terrorizmus finanszírozásának
felderítését célzó programról szóló megállapodást, a légiközlekedés-védelméről szóló
toledói nyilatkozatot, valamint az EU és India által kiadott, a nemzetközi terrorizmusról
szóló közös nyilatkozatot, amelyek követendő pozitív példák az Unió más harmadik
országokkal fenntartott kapcsolataiban;
7. hangsúlyozza, hogy a kiváló hírszerzés döntő fontosságú a terrorizmus elleni
küzdelemben, valamint hogy az EU kivételesen jó helyzetben van ahhoz, hogy elősegítse
a hírszerzési információk tagállamok közötti cseréjét; ennek nyomán rámutat, hogy a
humán felderítés – az összes elérhető műszaki megoldás mellett – továbbra is
nélkülözhetetlen a terrorista hálózatok leküzdéséhez és a támadások kellő időben történő
megelőzéséhez; örvendetesnek tartja a SitCen által a stratégiai elemzések terén folytatott
munkát, és a hírszerzési információk további megosztására ösztönöz uniós szinten a
tagállamok és a kulcsfontosságú harmadik országok között; ösztönzi, hogy a korai
figyelmeztetés biztosítása érdekében az Europol és az Eurojust folytasson szorosabb
együttműködést a nem uniós bűnüldöző hatóságokkal;
8. hangsúlyozza, hogy a terrorizmus elleni küzdelem az Unió harmadik országokkal fennálló
kapcsolatának szerves részét képezi; felszólít a terrorizmus elleni küzdelem támogatási
intézkedéseire szánt pénzügyi keret bővítésére a következő Stabilitási Eszközben az
állami szintű kudarc elkerülésének érdekében; ebben a tekintetben egyetért azzal, hogy a
kiemelt területek Dél-Ázsia, ezen belül Pakisztán és Afganisztán, a Száhel-övezet
(Mauritánia, Mali, Niger), Szomália és Jemen; örvendetesnek tartja a Száhel-övezet
biztonságára és fejlesztésére vonatkozó európai uniós stratégia 2011. március 21-i
előterjesztését, valamint felhívja a Tanácsot a stratégia elfogadására az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően; üdvözli a terrorizmusellenes záradékokat a
nemzetközi megállapodásokban;
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9. hangsúlyozza az Unió és a nemzetközi szervezetek, elsősorban az ENSZ között folytatott,
a közös értékeken és célkitűzéseken alapuló terrorizmusellenes együttműködés
fontosságát, és felhív a terrorizmusra vonatkozó ENSZ-egyezmények és -jegyzőkönyvek
egyetemes ratifikálására és maradéktalan végrehajtására; az ENSZ-szervekkel és a
regionális szervezetekkel való szorosabb munkakapcsolatra hív fel, hogy valamennyi
ENSZ-tagállam teljes mértékben teljesíteni tudja terrorizmusellenes kötelezettségeit;
támogatja az ENSZ terrorizmusról szóló átfogó egyezményének elfogadását, valamint a
terrorizmusellenes küzdelem terén az Európa Tanáccsal és az EBESZ-szel való
megerősített együttműködést; üdvözli a globális terrorizmusellenes stratégia ENSZ-szintű
előmozdításával kapcsolatos uniós erőfeszítések sikerét, és a terrorista szervezetek és
egyének listázására és listáról való törlésére vonatkozó, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
alkalmazott eljárás alapos vizsgálatára hív fel; e tekintetben üdvözli az ENSZ Biztonsági
Tanácsa 1904 (2009) határozatának elfogadását, amely előírta a lista időszakos
felülvizsgálatát és létrehozta az ombudsmani hivatalt, hogy segítséget nyújtson a
szankcióbizottságnak az egyének listáról való törlésében;
10. követeli a nemzetközi szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus
közötti kapcsolatokra vonatkozó átfogó stratégia létrehozását; ösztönzi a
diverzifikálásban, radikalizálódásban és toborzásban megjelenő új irányvonalak és
jellemzők, és a nemzetközi nem kormányzati szervezetek terrorizmus finanszírozásában
játszott szerepének folyamatos elemzését.
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